
TERMOS DE PARTICIPAÇÃO “NATAL DIVERTIDO” 

Esta AÇÃO CULTURAL é organizada pela Brandili Têxtil Ltda., com sede na Rua Quintino 
Bocaiúva, 29, Centro – Apiúna – SC – CEP 89135-000, CNPJ 84.229.889/0001-73, tem 
caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento. A 
participação nesta AÇÃO CULTURAL não está vinculada à aquisição ou ao uso de 
qualquer produto ou serviço, direta ou indiretamente.  

Ao entrar e participar desta AÇÃO CULTURAL, o PARTICIPANTE concorda estar 
abrangido por estes Termos e assume que satisfaz todos os requisitos elegíveis abaixo 
mencionados. 

1. A AÇÃO  

1.1 Esta AÇÃO é organizada pela Brandili Têxtil Ltda., com sede na Rua Quintino 
Bocaiúva, 29, Centro – Apiúna – SC – CEP 89135-000, CNPJ 84.229.889/0001-
73, neste ato denominada simplesmente ORGANIZADORA, tem caráter 
exclusivamente cultural recreativo, sem qualquer modalidade de sorteio ou 
pagamento. A participação nesta AÇÃO CULTURAL não está vinculada à 
aquisição ou ao uso de qualquer produto ou serviço, direta ou indiretamente.  

 1.1.1 A participação nesta AÇÃO CULTURAL é voluntária e gratuita, não 
estando vinculada à aquisição (ou uso) de qualquer produto, bem, serviço ou 
direito. A participação nesta AÇÃO não implica em qualquer ônus, de qualquer 
natureza para os PARTICIPANTES inscritos e para os PARTICIPANTES premiados 
ao final da ação. 

1.2 A AÇÃO CULTURAL objetiva interagir através do HOTSITE Natal Divertido 
(www.nataldivertido.com.br) com os PARTICIPANTES através de um jogo online 
onde constam ioiôs escondidos na ilustração do HOTSITE Natal Divertido.  

1.3 A ORGANIZADORA enviará, conforme disponibilidade de estoque 
mencionada abaixo, 01 (um) ioiô, em até 30 (trinta) dias, aos PARTICIPANTES 
elegíveis conforme os requisitos informados nos itens abaixo, não havendo 
qualquer tipo de álea, competição ou eleição de melhores desempenhos para 
ter direito ao ioiô. 

1.3.1 A distribuição do ioiô está limitada ao estoque disponível, que é de 
350 (trezentos e cinquenta) ioiôs no total, sendo 50 (cinquenta) ioiôs por dia.  

1.3.2 Depois de atingido o número de ioiôs disponíveis no dia, o 
HOTSITE Natal Divertido continuará disponível, bem como o jogo online, porém 
não mais haverá a distribuição de ioiôs àqueles que jogarem o jogo no dia.  

1.3.3 A ORGANIZADORA avisará por meio de mensagem em banner pop-
up no HOTSITE Natal Divertido assim que o estoque disponível de ioiô por dia 
seja alcançado. 

http://www.nataldivertido.com.br/


 

1.4 O jogo no HOTSITE Natal Divertido estará disponível entre os dias 08 de 
dezembro e 14 de dezembro de 2015.  

2. COMO PARTICIPAR  

2.1 Condições para participar da AÇÃO: 

a) Acessar o HOTSITE Natal Divertido (www.nataldivertido.com.br); 

b) Localizar 01 (um) ioiô escondido no jogo online; 

c) Ao localizar o ioiô, o PARTICIPANTE deverá clicar na imagem do ioiô e 
informar seus dados de contato (nome completo; CPF; e-mail; telefone; 
endereço completo) para recebê-lo em casa. 

d) O PARTICIPANTE se responsabiliza por informar os seus dados corretos no 
formulário disponibilizado ao achar o ioiô no HOTSITE Natal Divertido. 

e) A falta das informações solicitadas na alínea “c” do Item 2.1 ou as 
informações incorretas, impossibilitará a entrega do brinde. 

3. PREMIAÇÃO 

3.1  Por dia serão disponibilizados 50 ioiôs no HOTSITE Natal Divertido. 
Somente os 50 primeiros PARTICIPANTES do dia que encontrarem os ioiôs 
serão contemplados com o prêmio.  
 
3.2  O PARTICIPANTE ganhador deverá informar o seu CPF válido, sendo 
disponibilizado apenas 1 (um) ioiô por CPF e/ou endereço. O mesmo 
receberá o ioiô no endereço cadastrado no formulário do HOTSITE Natal 
Divertido.  
 
3.3 Não será enviado mais de 1 (um) ioiô por CPF e/ou endereço.  
 
3.4 Não há possibilidade de troca do ioiô conquistado no jogo. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Esta AÇÃO CULTURAL tem cunho exclusivamente cultural e a participação 
nela não está subordinada a qualquer modalidade de álea ou pagamento 
pelos PARTICIPANTES, nem vincula à aquisição ou ao uso de qualquer bem, 
direito ou serviço, de acordo com o disposto no Artigo 3º, Inciso II, da Lei nº 
5.768/71, e no Artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 

4.2 Ao participar da AÇÃO, o PARTICIPANTE estará concordando com os termos 
deste REGULAMENTO e, automaticamente, autorizando a ORGANIZADORA a 

http://www.nataldivertido.com.br/


incluir os dados cadastrados no formulário em seus envios de materiais 
promocionais. 

4.3 No caso de suspeita de fraude, poderá ser solicitado ao PARTICIPANTE, a 
qualquer tempo, mesmo durante o período de participação da AÇÃO 
CULTURAL, a apresentação de seus dados pessoais, sob pena de 
desclassificação imediata do mesmo.  

4.4 Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação 
nesta AÇÃO serão submetidos à ORGANIZADORA para avaliação, sendo as suas 
decisões soberanas e irrecorríveis.  

4.5 Dúvidas e informações sobre esta AÇÃO poderão ser esclarecidas por meio 
do e-mail nataldivertido@brandili.com.br, pela rede social 
Facebook.com/brandilitextil através de mensagens privadas (Inbox). 

4.6 Fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de domicílio do 
PARTICIPANTE para dirimir quaisquer questões oriundas desta AÇÃO.  

4.7 A presente AÇÃO foi promovida em observância às determinações legais, 
não possuindo finalidade comercial, com caráter exclusivamente “cultural 
recreativa”, de acordo com o artigo 30 do Decreto nº 70.951/72, não estando, 
destarte, sujeita à autorização prévia, nos termos da Lei nº 5.768/71, Decreto 
nº 70.951/72 e Portaria nº 41/2008. 
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